ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS E DEMAIS
Boa tarde, Pr. Hélio Gomes

18/03/2016

Mais uma vez elogio a conduta que interferiram no processo de ajuste aos boletins de caixa,
pois melhoraram significativamente. Pedimos mais algumas observações, importantes para
equacionarmos outros tipos de relatos.
01 – Segue anexo o Recibo de Ajuda de Custo:

Toda AJUDA DE CUSTO e pagamento de DESPESAS DIVERSAS (faxineira, zeladora,
doação) deverão ser feitos recibos identificando qual foi a pessoa que recebeu, qual o valor
que recebeu, constando sempre NOME legível e ASSINATURA e CPF.
02 – Consertos e obras deverão ter Notas Fiscais com nome e CNPJ da igreja. Em última
instância usar o referido recibo acima.

OBS: Doravante, toda pessoa que exercer trabalhos contínuos ou não para a igreja, deverão
na contratação assinar o TERMO DE ADESÃO (faxineiras (os), professores, zeladores,
etc.)

03 – Os EXTRATOS bancários das respectivas igrejas deverão, impreterivelmente, serem
enviados todos os meses.

04 – Observar que os comprovantes enviados sejam, rigorosamente do mês relativo as
prestações de contas.
OBS: Qualquer despesa de que origem for, só poderá ser contabilizada se estiver em nome
da igreja (luz, água, telefone, etc.).

05 – Em janeiro de cada ano haverá majoração no valor do honorário contábil. (Foi
comunicado à todos para 2016), somente 12 estão em dia = 20 inadimplentes.
06 – Atenção: Estão faltando (quase todos) as DECLARAÇÕES de bens: Móveis, que
terão que ser declarados no final de todos os anos e imóveis. Ex. Escrituras, contratos, etc.

07 – Nenhum RELATÓRIO poderá conter RASURAS e se houver os mesmos deverão ser
REFEITOS pelas igrejas de origem, com urgência.

08 – Todos os RELATÓRIOS deverão constar nome e assinatura do tesoureiro e do
dirigente.
09 – Deverá haver PADRONIZAÇÃO dos recibos de Ajuda de Custos; assim como dos
RELATÓRIOS, que estão à disposição em nosso site, também carta de apresentação e
declaração.

10 – Todos os RELATÓRIOS deverão ser encerrados no fim de cada mês e fazê-los chegar
a direção da igreja, no máximo até o dia 10 do mês subseqüente.
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